
Svaz tělesně postižených v ČR z.s.  

místní organizace – VOZÍČKÁŘI  PLZEŇSKA 

Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň, IČO: 64355934, vozickari@volny.cz, 

www.vozickari.estranky.cz 

Informátor č. 3 / 2018 

1. Pozvánky: 
1.9.2018  -  Sportovní den - Lobzy střelnice - 15 - 18 h 

                        – přihlášky, svoz p. Stejskalová - přihlášky MT: 737865543 

 8.9.2018  -  HVĚZDA PRAHA  - sportovní soutěž  -- svoz zajištěn 
                              - přihlášky p. Stejskalová na MT: 737865543 

15.9.2018 -  Bowling - E.centrum  - přihlášky p. Dobrý – MT: 728777661 
                                                         - svoz p. Skopcová – MT: 725371617   
Září 2018 - Střelby MmP - OSS MmP a Dukla Plzeň – termín bude upřesněn 
                          - přihlášky, svoz p. Stejskalová - MT: 737865543 

27.9.2018 – členská schůze – Totem od 14h, svoz p. Skopcová – MT: 725371617 
                         - na schůzi by měli zájemci o rekondici ve Františkových Lázních 
                        odevzdat p. Dobrému přihlášku a zálohu na pobyt 7500Kč na osobu  
13.10.2018- Kulturní odpoledne MěO STP, 14-19 hodin - Sokolovna Bolevec  
                          - svoz p. Skopcová - MT: 725371617 

20.10.2018 - Bowling - E-centrum – přihlášky p.Dobrý -MT: 728777661 
                          - svoz p. Skopcová – MT: 725371617   
9.11.2018 -  Podzimní posezení - TOTEM -14-17 hodin, 
                       - přihlášky, svoz p.Stejskalová MT: 737865543 

2.12.2018 - Mikulášská  - Sokolovna Bolevec - 14-19 hodin,  
                       - přihlášky, svoz p. Skopcová -MT: 725371617 

9.-16.12. 2018 - Rekondice Františkovy Lázně  -přihlášky p.Dobrý –MT: 728777661 
 

            Na akce a svoz  se lze přihlásit především  na členských schůzích, 
případně na uvedených kontaktech 

a to nejpozději 7dnů před konáním akce 

 
2. Informace výboru: 

 Kontakt  s výborem je možný nadále telefonicky, e–mailem či po domluvě   osobně 
                                 na schůzích  výboru na ÚMO2, Koterovská 83,  
termíny výb.schůzí: od 14.00 hod.: 1.8.;    od 13.00 hod.: 5.9.,  17.10., 7.11., 5.12. 
            
Navrhujeme uspořádat v září zájezd do Plas a navštívit  Centrum stavitelského    
            dědictví, kde je velmi pěkná expozice, případně klášter nebo ZOO Plasy.     
             Zájezd se uskuteční v případě zájmu – přihlášky p.Stejskalová 737865543 
 
Divadlo dle nabídky DJKT - p. Stejskalová – zájemci o návštěvy divadelních 
               představení se mohou hlásit u  p.Stejskalové MT: 737865543 

 
3. Nabídka: 

16.-22.9. Třemošná - ozdravný pobyt Exodus - vedoucí p. Stejskalová,p.Srbová – 
                cena 2200,-, svoz bude zajištěn ,MT: 737865543 
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